Obecný úrad Gruzovce
Gruzovce 11.03.2021.

Uznesenie
prijaté na prvom obecnom zasadnutí v roku 2021, konaného dňa 11.03.2021. o 17. 30
hodine v Kultúrnom dome Gruzovce
PROGRAM:



Otvorenie
Návrh na zapisovateľa a overovateľov zápisnice



Schválenie programu



Predloženie zmlúv, účtov, faktúr a stav v pokladni ku dňu zasadnutia



Stanovisko k plánovanému projektu- optický kábel cez obec Gruzovce.



Informácia o žiadostiach , ktoré obec poslala na grantové výzvy, na VÚC PSK



Informácia o predpokladanom výbere podielových daní na rok 2021



Vývoz jedlých olejov a tukov spoločnosťou FÚRA s.r.o.



Separácia odpadu v roku 2020



Informácia výzvach a o prekladaní žiadostí na tieto výzvy, na rok 2021



Informácia o pokračovaní prác na oddychovej zóne pri OÚ.



Najbližšie plány obce



Majetkové priznanie starostu obce



Diskusia



Záver

Prítomní: p. M. Petík – starosta obce
p. J. Mican – zástupca starostu
p. Mgr. R. Lichvan – poslanec
p. S. Kopil – poslanec
p.Ing. M. Petrovčinová – poslankyňa
p. L. Marinič-poslasnec
Uznesenie č. 1/ 2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce zákona č. 369/1990 Zb. o

obecnom zriadení v z.n.p. konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomní
sú všetci poslanci.
Uznesenie č. 2/2021 - Starosta obce navrhuje za zapisovateľa p. Ing. M. Petrovčinovú a
overovateľov zápisnice p. Micana, p. Mgr. Lichvana. Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce
schvaľuje návrh starostu.

Hlasovanie

Počet

Za :

5

Proti :

0

Zdržal :

0

Neprítomní :

0

Mená poslancov
p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil, Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič

Uznesenie č. 3/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce podľa § 11 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. schvaľuje program rokovania bez zmien a
doplnkov

Hlasovanie

Počet

Za :

5

Proti :

0

Zdržal :

0

Neprítomní :

0

Mená poslancov
p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil, Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič

Uznesenie č. 4/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce konštatuje, že starosta obce
predložil obecnému zastupiteľstvu zmluvy, faktúry, účty a stav v pokladni ku dňu zasadnutia.
Uznesenie č. 5/2021

Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené s projektom

Telekomunikačná optická trasa FiberPlus cez obec Gruzovce, konštatuje,že obecné
zastupiteľstvo nemá námietky k projektu a ďalšie špecifikácie, ohľadom vedenia trasy cez obec
vyjadrí pri územnom konaní a schvaľuje tento projekt.

Hlasovanie

Počet

Za :

5

Proti :

0

Zdržal :

0

Neprítomní :

0

Mená poslancov
p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil, Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič

Uznesenie č. 6/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce
Gruzovce bolo oboznámené, starostom obce Gruzovce Martinom Petíkom,
BBA, o žiadostiach , ktoré obec poslala na grantové výzvy, na VÚC PSK berie na
vedomie túto informáciu
Uznesenie č. 7/2021 -

Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo

obce Gruzovce bolo oboznámené, starostom obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, s
informáciou o predpokladanom výbere podielových daní na rok 2021 a berie na vedomie
túto informáciu.
Uznesenie č. 8/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce Obecné zastupiteľstvo obce
Gruzovce bolo oboznámené, starostom obce Gruzovce Martinom Petíkom, BBA, s návrhom
zmluvy Vývoz jedlých olejov a tukov, so spoločnosťou Fúra s.r.o. a obcou Gruzovce, berie na
vedomie túto zmluvu a schvaľuje túto zmluvu.

Hlasovanie

Počet

Za :

5

Proti :

0

Zdržal :

0

Neprítomní :

0

Mená poslancov
p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil, Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič

Uznesenie č. 9/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené,
s výpočtom vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 a berie na vedomie výpočet
Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020=6160 / 19690 x 100% ÚVKO=31,28%

Uznesenie č. 10/2021 – Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce bolo oboznámené
s možnosťou prekladania žiadosti na grantové výzvy a výzvy z EÚ.
Uznesenie č. 11/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámene
o pokračovaní na prácach Oddychová zóna pri OÚ, berie na vedomie túto informáciu
a schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky na túto Oddychovú zónu.

Hlasovanie

Počet

Za :

5

Proti :

0

Zdržal :

0

Neprítomní :

0

Mená poslancov
p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil, Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič

Uznesenie č. 12/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce, bolo oboznámené
o najbližších plánoch: Oddychová zóna pri OÚ, Rekonštrukcia KD, dovoz makadamu na
parkovisko ku cintorínu, úprava parku, zakúpenie nového krovinorezu, dokúpenie vianočnej
výzdoby a schvaľuje vyčleniť na tieto plány finančné prostriedky.

Hlasovanie

Počet

Za :

5

Proti :

0

Zdržal :

0

Neprítomní :

0

Mená poslancov
p. Mican, p. Mgr. Lichvan, p. Kopil, Ing. Petrovčinová, p. L. Marinič

Uznesenie č. 13/2021 - Obecné zastupiteľstvo obce Gruzovce berie na vedomie,
majetkové priznanie starostu obce Gruzovce za rok 2020.

Martin Petík, BBA.
starosta obce

